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 اقتصادی واحدهای در مدیریت گیریهای تصمیم به توجهی قابل میزان به کشور یک اقتصادی سیستم: چکیده

 ثمر و اقتصادی های درآمد میزان در ای کننده تعیین نقش گیریها تصمیم این است بدیهی. دارد بستگی

 غیرانتفاعی و انتفاعی مؤسسات خدماتی و تولیدی امکانات از بهینه استفاده و شده تعیین فعالیتهای بودن بخش

 اجرایی مدیران آیا که بدانند خواهند می همواره آنها نمایندگان یا و سهام صاحبان اصولا  لذا. دارند کشور

 ستفادها حداکثر موجود امکانات از اند توانسته آیا و خیر؟ یا اند کرده عمل صحیح خود گیریهای تصمیم در

 در امروز است؟ شده انجام اقتصادی صرفه رعایت و کارایی افزایش موسسات در آیا خیر؟ یا کنند را

 رب ای فزاینده تأکید سازمانی مدیریت است، گوناگون ابعاد و متعدد نظامهای دارای که اقتصادی محیط

 بزاریا عنوان به عملکرد حسابرسی. دارد سازمانی عملیات بخشی اثر و کارآیی اقتصادی، صرفه ارزیابی

 فرایند از استفاده با مدیران تا است ضروری رقابتی محیطهای در. رود می کار به ارزیابی این برای

 مورد های استراتژی و اهداف جهت در و کار پیشرفت مسیر در امور صحیح هدایت به عملکرد ارزیابی

  .بپردازند آگاهانه ای شیوه به سازمان نظر

 

 

 امروز هانج در وسازمانها شرکتها رقابتی قابلیتهای و توان افزایش و سریع تحولت و تغییرات به توجه با

 سنجش معیار عنوان به تواند می آن مجموع و سازمان کاری اجزای تک تک عملکرد مطلوبیت میزان

 رزیابیا سنجش به توانند می آنها از استفاده با و باشد اهمیت حائز بسیار مدیران برای سازمان یک مؤفقیت

 ارتقا برای و پرداخته آن کاری اجزای عملکرد بررسی و سازمان استراتژیک طرحهای موجود وضعیت

 از بسیاری در ارشد مدیریت تا شده موجب رقابت گسترش. کنند اقدام آنها کارآیی و اثربخشی بهبود و

 دان دریافته مدیران. یابد تمرکز آن حفظ و بازار در مناسب موقعیت آوردن دست به در نوین سازمانهای

 کسع جهت در شود واقع مفید عملیات پیشبـرد برای رود می انتظار کـه سازمانی های سیستم از بسیاری

 .شود می ماندگی عقب موجب و کند می حرکت سازمان اهداف

. تاس آن اهداف سوی به سازمان هدایت و ها سیستم این اصالح برای مفیـد ابـزار یک عملکـرد حسابرسـی

 سرنوشت در آن مدیریت کیفیت و است دولت عهده بر اقتصادی منابع اعظم بخش مدیریت ما کشور در



 این زاراب و باشند پاسخگو آنان نمایندگان و مردم برابر در باید دولتی بخش مدیران. دارد اساسی آثار ملت

 خش،ب این در که کند می ایجاب دولتی بخش ماهیت. کنند فراهم معتبر اطالعات اساس بر را پاسخگویی

 ضوابط و اصول چارچوب در نظر اظهار و مالی صورتهای به رسیدگی بر عالوه عملکرد حسابرسی

 در متخصصان خدمات از استفاده ضمن حسابرسان است لزم رو این از. شود الزامی مالی حسابرسی

 اصالحی نهاداتپیش و گیریهانتیجه و بپردازند مدیریت گیریهای تصمیم کیفیت ارزیابی به مختلف های زمینه

 .کنند ارائه مدیریت بیشتر چه هر بهبود جهت را خود

 که دارد ضرورت دولتی بخش در خصوص به سازمانها در مدیریت ارتقا در بهبود اهمیت به توجه با

 تمرمس ارزیابی لحاظ از را آن و ورزند اهتمام مدیریت کنترل جامع های سیستم استقرار به نسبت مدیران

 شابهم مدیریت حسابرسان راستا این در. دهند قرار بازنگری مورد اثربخشی و اقتصادی صرفه کارایی،

 در. دکنن ایفاء را ای ارزنده و مهم نقش ها سیستم این تقویت و بهبود جهت در توانند می مالی حسابرسان

 رب ارگانها عملـکرد و ریزی برنامه با که شودمی ایجاد هنگامی دولتی بخش مطلوب حسابخواهی نتیجه

 بیان ردعملک حسابرسی بنابراین گیرد، قرار رسیدگی مورد انتظار مورد نتایج و اهداف آشکار بیان اساس

 کوچک و بزرگ سازمانهای تمامی عملـکرد در اثربخشی و کارآیـی اقتصـادی، صرفه رعایت از واضحی

 .است

 مقدمه

 کنند می تعریف سازمان اهداف بـه دستیابی بـرای منابـع کارآمـد و مؤثـر گیـری کار به دانـش را مدیریـت

 مدیر یک. دارد قرار سازمان اختیار در که است منابعی و کار نیروی سرمایه، شامل معمولا  منابع این و

 نیاید در. کند کنترل و سازماندهی ریزی، برنامه منافع حداکثر به رسیدن جهت در را سازمان عملیات باید

 دخو وظایف بر عینی ارزیابی و دقیق نظارت از کنند می تالش همواره پیشتاز و مسئول مدیران امروز

 و بمانند باقی مسلط و نیرومند خود روی پیش موضوعهای برابر در تا آورند دست به را لزم اطمینان

 خدمات از گیری بهره در نباید هیچگاه آنان بنابراین،. دهند انجام موقع به و درست را خود کارهای

 اشدب داشته تردید آن حل راه ارائه و مشکالت تعیین برای خود سازمان از خارج متخصصان و کارشناسان

 .یابند دست تری روزافزون مؤفقیتهای به خدمات این از استفاده با تا

 دستخوش خصوصی و عمومی بخش در حسابرسیها از بسیاری دامنه و توجه کانون اخیر سالهای در

 یست،ن مدیریت اطالعاتی نیازهای پاسخگوی تنهایی به مالی صورتهای که آنجا از و است شده دگرگونیهایی

 مورد در قضاوت و ارزیابی منظور به بیشتر اطالعات کسب دنبال به دولتی و خصوصی بخش در مدیران

 فنون وجود ضرورت به نیاز هایی زمینه چنین ایجاد نتیجه در. هستند عملیاتی پیشرفتهای و عملیات کیفیت

 فزایشا چشمگیری نحو به عملیات اقتصادی صرفه و کارایی اثربخشی، ارزیابی برای عملکرد حسابرسی

 .است یافته

 موضوع دو که دهــد می نشان عملکرد حسابرسی خدمات دریــافت برای روزافزون درخواست علل بررسی

 :است کرده فراهم حسابرسی این انجام برای مناسبی بستر زیر

 ادی؛اقتص واحدهای در اثربخشی و کارایی اقتصادی، صرفه رعایت به بیشتر توجه برای مدیران هدایت -



 و الیم حسابرسی در موجود واقعیتهای یافتن و تشخیص زمینه در مستقل حسابرسان تجربیات ارتقای -

 .مدیران به لزم رهنمودهای ارائه و مدیریت مشاوره

 عملکرد حسابرسی

 منظور به معمولا  عملیاتی حسابرسی یا (PERFORMANCE AUDITING) عملکرد حسابرسی اصطالح

 بجوان که حسابرسی و آن روی بر ای حرفه نظر اظهار جهت مالی صورتهای حسابرسی بین تفاوت ایجاد

  . رود می کار به کند می رسیدگی حسابها محدوده از خارج را سازمان یک شده انتخاب

 در ثربخشیا بهبود و بیشتر اقتصادی صرفه و کارایی جهت فرصتهایی تعیین ابتدا حسابرسی این از هدف

 رد حسابرسیها عمده تفاوت.  یافت ارتقا نیز سازمان اهداف با مرتبط موارد به اهداف این که بوده عملیات

 درباره نظر اظهار به منتهی که است مواردی درگیر مالی صورتهای حسابرسی. است آنها اهداف

 دیاقتصا صرفه ، کارایی هدف با شود می نامیده عملیاتی حسابرسی که آنچه و گردد می مالی صورتهای

  . شود می اجرا سودآور نتایج به رسیدن و بیشتر اثربخشی ،

 عملیاتی یا مدیریت حسابرسی و مالی صورتهای حسابرسی در موجود رویکردهای در ای عمده تفاوت

  : شود می اجرا حسابرسی نوع هر در زیر مرحله چهار ندارد وجود

 ضروری؛ و لزم پیشینه آوردن دست به جهت فعالیتها اولیه بررسی-1

 عملی محدودیتهای و مجاز اختیارات از و اطمینان جهت در فعالیتها با مرتبط مسئولیتهای ارزیابی 2-

 مرتبط؛

 روشهای اثربخشی رسیدگی طریق از مدیریت توسط شده برقرار های مشی خط با آشنایی و مطالعه 3-

 ضعیف؛ و آفرین مشکل مناطق ساختن مشخص و اداری و عملیاتی

 .پیشنهادات و ها یافته اعمال جهت پیگیری و حسابرسی نتایج گزارش 4-

 روند و اطالعاتی های سیستم به و است متمرکز سازمان منابع کارگیری به نحوه بر عملکرد حسابرسی

 .کند می عمل مدیریت مشاور صورت به بیشتر و پردازد می ها دستورالعمل و سازمانی

 کارایی ،اقتصادی صرفه ابیارزی سیستماتیک فرایند از است عبارت عملکرد حسابرسی بهتر، عبارت به

 افراد به عملیات بهبود برای هایی توجیه با همراه نتایج گزارش و مدیریت کنترل تحت عملیات اثربخشی و

 .ذینفع و ذیصالح

  اساسی مفاهیم

 زیادی اهمیت از که است اقتصادی صرفه و اثربخشی کارایی، مؤلفه سه دارای عملکرد حسابرسی

 دیریتم عادی فرایند از بخشی باید اقتصادی صرفه و اثربخشی کارایی، ارزیابی امروزه. است برخوردار

 از یکی عنوان به را عملکرد بررسی مدیران و باشد خصوصی و عمومی بخش در تجاری واحد هر

 حسابرسی احدو طریق از مدیران عملکرد مستقل ارزیابی و کنند تلقی فعالیتها کنترل برای خود مسئولیتهای

  .گیرد صورت مستقل حسابرسان یا داخلی



 می یانب را اثربخشی و اقتصادی صرفه کارایی، نیز و ستانده پردازش، داده، بین ارتباط یک شماره شکل

 :کند

 شده ریزی برنامه های داده نسبت اقتصادی صرفه گردد، می مشاهده یک شماره شکل در که طور همان

 تاندهس نسبت اثربخشی و واقعی های ستانده به واقعی های داده نسبت کارایی مقیاس، با واقعی هایداده و

  .است شده ریزی برنامه های ستانده به واقعی های

 : کند می تعریف زیر صورت به را مؤلفه سه این انگلستان محاسبات دیوان

 ظرن مورد کیفیت به توجه با مصرفی یا نیاز مورد منابع شده تمام بهای کردن حداقل: اقتصادی صرفه

 ؛(اقتصادی توجیه با مصرف)

 ؛( خوب مصرف)ممکن نهاده حداقل با ثابت ستانده یا ثابت نهاده میزان با ستانده حداکثر: کارایی

 .(وشمندانهه مصرف) فعالیتها سایر یا ها برنامه ها، پروژه واقعی نتایج و نظر مورد نتایج مقایسه: اثربخشی

  استانداردها

 عملیات، اجرای استانداردهای عمومی، استانداردهای بخش سه شامل عملکرد حسابرسی استانداردهای

 .است گزارشگری استانداردهای

 به گزارشگری و عملیات اجرای استانداردهای سوای عمومی استانداردهای: عمومی استانداردهای(  الف

 استانداردها این. است گردیده وضع عملکرد حسابرسی و مالی صورتهای حسابرسی برای مشترک طور

 :از عبارتند

  

  

 و یتخصص مراقبتهای حسابرسـان، و حسابرسـی مؤسسه استقـالل حسابرسـی، مؤسسه کارکنـان شرایط

 .کیفیت کنترل برقراری و ای حرفه

 عالیتهاف ها، برنامه حسابرسی که دولتی غیر و دولتی از اعم حسابرسی، مؤسسات کلیه در استانداردها این

 .دارد کاربرد دارند، عهده به را....  و انتفاعی غیر سازمانهای دولتی، دستگاههای وظایف و

 :عملیات اجرای استانداردهای( ب

 لیهک در باید حسابرسی برنامه. شود ریزی برنامه کافی حد به باید حسابرسی عملیات: ریزی برنامه1-

 کدام هیچ حسابرسی متدولوژی و حسابرسی عمل حوزه حسابرسی، اهداف. گردد اجرا حسابرسی مراحل

 .کنند طراحی و ریزی برنامه همزمان را عنصر سه این ناگزیرند حسابرسان لذا. نیستند هم از جدا

 در رسیحساب اهداف آیا اینکه تعیین منظور به. شوند سرپرستی صحیحی طور به کارکنان: سرپرستی2-

 به( همامثال و کارشناسان مشاوران،)  که اشخاصی سایر و حسابرسان مستقیم سرپرستی است، اجرا جریان



 لزم آموزش کارکنان برای کند می ایجاب سرپرستی اصول. است الزامی پردازند،می حسابرسی امر

 .شود داده ترتیب

 ضرورت حسابرسی اهداف تأمین برای مقررات و قوانین رعایت هرگاه: مقررات و قوانین رعایت 3-

 اطمینان تا کنند ریزی برنامه نحوی به مقررات و قوانین رعایت مورد در باید حسابرسان باشد داشته

 هب نسبت باید حسابرسان حسابرسی، اجرای مراحل کلیه در. شود فراهم خالف موارد کشف از معقولی

 ارهوشی باشد، مقررات و قوانین از تخطی یا قانون خالف اعمال بر دال تواند می که رویکردهایی و حالت

 .باشند

 می ربوطم حسابرسی موضوع به که مدیریتی های کنترل از درکی باید حسابرسان:مدیریتی های کنترل4- 

 باید حسابرسان هستند، مهم حسابرسی اهداف در مدیریت های کنترل که هنگامی. آورند دستبه شود،

 .کنند کسب ها، کنترل مورد در قضاوتهایشان از پشتیبانی منظور به کافی مدارک

 هنتیج و ها یافتـه جهت در معقـولی مبنای وکافی اطمینان قابل مربوط، مدارک به دستیابی: مدارک5- 

 کاربرگها .شود نگهداری و ثبت کاربرگها فرم در باید حسابرسان کار. کند می فراهم را حسابرسان گیریهای

 از بلی،ق حسابرس با رتباطا برقراری بدون بتواند مجرب حسابرس یک تا باشند کافی اطالعات حاوی باید

 .کند پشتیبانی رساند، می اثبات به را حسابرسان اهمیت خور در گیریهای نتیجه و قضـاوتها که مدارکـی

 :گزارشگری استانداردهای( ج

 .ودش منتقل آن به رسیدگی هر نتایج و تهیه کتبی طور به باید حسابرسی گزارش: مکتوب گزارش1- 

 :شود می تهیه کتبی صورت به زیر مقاصد تأمین منظور به حسابرسی گزارش

 سطوح؛ کلیه در مسئولن به حسابرسی نتایج انتقال -

 گیرد؛ می قرار تفاهم سوء مظان در کمتر حسابرسی نتایج -

 گیرد؛ می قرار همگانی بازرسی معرض در حسابرسی نتایج -

 .پیگیری تسهیل -

 ایبر لزم اطالعات تا شود منتشر مقتضی طریق به باید حسابرسی گزارش: گزارش موقع به ارائه2- 

 .گیرد قرار ذینفع ثالث اشخاص و اداری مقامات اختیار در موقع به استفاده

 از گیرد،ن قرار گیرندگان تصمیم اختیار در موقع به ولی باشد، شده تهیه دقت نهایت با اینکه ولو گزارش

 ،حسابرسی گزارش موقع به انتشار برای باید حسابرسان بنابراین،. بود نخواهد برخوردار لزم ارزش

 .دارند معمول را لزم ریزی برنامه

 شود؛ بیان حسابرسی متدولوژی و عمل حوزه اهداف، باید حسابرسی گزارش در: گزارش محتوای3-

 دهد می اجازه موضوع که آنجا تا و کننده قانع اثبات، قابل دقیق، کامل، باید گزارش: گزارش ارائه4- 

 باشد؛ مختصر و شفاف



 تحت سازمان مسئول مقامات به حسابرسی مؤسسه توسط باید حسابرسی کتبی گزارش: گزارش توزیع5- 

 داده ار آن اجرای ترتیب یا اند، بوده حسابرسی انجام خواستار کـه سازمانهایی ذیصـالح مراجع, رسیدگـی

 نعم آنکه مگر شود، تسلیم اند، کرده پرداخت رسیدگی تحت سازمان به وجوهی که سازمانهایی جمله از اند

 .باشد داشته وجود دیگری مالحظات یا و قانونی

 عملکرد حسابرسی اصول

 :است زیر اصول شامل عملکرد حسابرسی

 گردد؛ تلقی طرفانه بی و مستقل کامالا  جریانی عنوان به باید عملکرد حسابرسی1- 

 هینگا و تنگناها رفع و مشکالت شناخت برای مدیریت اختیار در است ابزاری عملکرد حسابرسی 2 - 

 .ندارد انتقادی و جویانهعیب

 اب همکاری طریق از عملیات بررسی هدف، بلکه نیست جاری عملیات از انتقاد عملکرد حسابرسی هدف

 امر، ینا به دستیابی راه مؤثرترین. است عملیات پیشرفت برای ای برنامه تدوین و کارکنان، و مدیریت

 در و دارند را ضعف نقاط از را لزم شناخت آنان که است هایی حوزه در صاحبکار کارکنان با همکاری

 نگریباز داخلی برنامه یک عنوان به باید عملکرد حسابرسی مفهوم. هستند نیز همکاری به مایل حال عین

 تهداش پی در را ای فزاینده نتایج تا شود گرفته نظر در سازمان عملیات کردن کارا و اقتصادی جهت در

 باشد؛

 می قرار نظر مورد فعالیتها کننده محدود عوامل و امکانات مجموعه با ارتباط در عملکرد ارزشیابی3-

 دهد؛

 کرد؛ برخورد متعهدانه و مسئولنه مسایل با باید عملکرد حسابرسیدر- 4

 شود؛ می داده دخالت مدیریت فکر طرز عملکرد حسابرسی انجام در 5- 

 .شود می انجام رسیدگی مورد وضعیت به آگاه و متخصص افراد توسط عملکرد حسابرسی-6

 طرز و حسابرسان مهارتهای به زیادی حد تا عملکرد حسابرسی مزایای به دستیابی در مؤفقیت و پیشرفت

 توانائیهای ایدب شوند می مسئولیتی چنین انجام مأمور که حسابرسانی. دارد بستگی آنان به نسبت مدیریت فکر

 حسابرس یک ویژگیهای. باشند داشته عملیاتی محیطهای و مدیریت مالی، حسابرسی زمینه در را لزم

 :از است عبارت زمینه این در خوب

 متعارف؛ آگاهی ای؛ حرفه خوب قضاوت سازی؛ متقاعد توانایی ؛ تحلیل و تجزیه توانایی کنجکاوی؛

 .نفس به اعتماد استقالل؛ ارتباط؛ برقراری مهارت بیطرفی؛

 واحین کردن مشخص توانایی عملیاتی، نارسائیهای کردن مشخص توانایی شده، بیان ویژگیهای بر عالوه

 از حاصل نتایج انتقال مهارت و ها تکنیک از ای مجموعه تکمیل در خالقیت آفرین، مشکل و بحرانی

 .است عملکرد حسابرسی خصوصیات دیگر از حسابرسی

  مدیریت های کنترل مفهوم با ارتباط



 درون از سازمان هر در آن از آمده دست به نتایج و فعالیتها انجام ، مدیریت گیریهای تصمیم اینکه به نظر

 اعاتیاط های سیستم از جزئی مدیریت کنترل و ریزی برنامه سیستم و گذرد می آن اطالعاتی هایسیستم

.  است ضروریات از عملکرد حسابرسی انجام در مدیریت های کنترل آزمون و مطالعه لذا. است موجود

 مدیریت های کنترل این، بنابر گیرد برمی در را رسیدگی مورد واحد سیستم کل ، مدیریت کنترل اصطالح

 و سیاستگذاری ریزی، برنامه شامل مزبور سیستم.  شود می شامل را مدیریت خارجی و داخلی فعالیتهای

 بهبود برای که است رسیدگی واحد امور اداره برای شده انجام واقعی اقدامات همچنین و روشها تدوین

 های کنترل.  شود می طراحی انتظار مورد نتایج و روشها اساس بر محوله مسئولیتهای مؤثر اجرای

 شورک جاری قوانین منجمله خارجی های کنترل برگیرنده در بلکه داخلی های کنترل شامل تنها نه مدیریت

 بـازار، شرایط است، شده گرفته نظر در واحد برای کشور مسئول سازمانهای توسط که محدودیتهایی ،

 ریفناو پیشرفتهای محصول، گذاریقیمت و توزیع محدودیـتهای یـارانه، دریافت استـقراض، امکـانات

 و ودس توزیع کنترل نظیر خود فرعی شرکتهای برای اصلی شرکتهای توسط شده وضع ومحدودیتهای

  .است محصولت توزیع و فروش قیمت کنترل

  :است زیر شرح به داخلی های کنترل و مدیریت های کنترل بین اصلی تمایز وجه سه

 یت؛مدیر های کنترل با آن نزدیک ارتباط برقراری و سازمان هدفهای بیان به نیاز بر فزاینده تأکید- 1

 داخلی؛ های کنترل با مقایسه در خارجی های کنترل بر فزاینده تأکید -2

 جای به حقیقت نقل، و حمل ، تولید نظیر مدیریت فعالیتهای کلیه گرفتن بر در منظور به کنترل گسترش-3

  .حسابداری فعالیتهای بر تأکید تنها

 که ددار بستگی خوب مدیریت های کنترل به اثربخشی و اقتصادی صرفه و کارایی اهداف به دسترسی

  .است رسیدگی مورد واحد مدیریت عهده بر مزبور مسئولیت

  :است ذیل موارد حصول جهت هایی مشی خط و روشها شامل مدیریت های کنترل

 عملیات؛ کنترل و رهبری و سازماندهی ، ریزی برنامه-

 گیرد؛ می قرار استفاده مورد مقررات و قوانین طبق منابع اینکه تائید-

 رفتن؛ هدر و استفاه سوء مقابل در منابع از محافظت-

 اقتصادی؛ واحد عملکرد گزارشگری و تنظیم ، گیری اندازه-

 اهداف؛ به دستیابی از اطمینان-

 النهس گزارشهای در و شده نگهداری ، داشته دسترسی معتبر و اعتماد قابل های داده به اینکه از اطمینان -

  . شود می افشا درستی به مدارک سایر و

  : بگیرد نظر رادر ذیل عوامل باید حسابرس ، مدیریت های کنترل اولیه مرور در

 است؟ مطابق سازمان اساسی امتیازات و اختیارات با کامل طور به سازمان های مشی خط آیا(1



 مدیریت نظر مد که طور همان ها مشی خط این انجام برای مدیریتی های کنترل و روشها سیستم آیا(2

  است؟ شده طراحی ، بوده اقتصادی صرفه و کارایی جهت عالی

 کند؟ می فراهم ها هزینه و درآمد ، سازمان منابع روی بر کافی کنترل مدیریت کنترل سیستم آیا(3

 در فرینآ مشکل نواحی تعیین و مدیریت کنترل سیستم ارزیابی جهت باید حسابرس که عواملی از تعدادی

  : است زیر قرار به بگیرد نظر

 استفاده یا کارایی ، وری بهره ، اجرا مورد در قضاوت برای اهداف یا استانداردها از مدیریت استفاده-1

  خدمات؛ و کالها از

 لقاب غیر انحرافات ، متناقض درخواستهای ، درست فهم عدم سبب که مکتوب دستورالعملهای فقدان-2

 گردد؛ می یکنواخت غیر اجرای و قبول

 مسئولیتها؛ قبول در مؤفقیت عدم 3-  

  کاریها؛ باره دو-4

 نقد؛ وجه از نامناسب استفاده-  5

 بیهوده؛ و معقول غیر سازمانی الگوی- 6

 فیزیکی؛ منابع و کارکنان از ناکارا ، بیهوده استفاده 7-

  .ناتمام کارهای-8

 آفرین مشکل نواحی شناسایی

 که ندک مشخص را آفرین مشکل نواحی بیشتر آگاهی با بتواند حسابرس که دارد وجود زیادی های تکنیک

  : کنیم می اشاره آنها از تعدادی به اینجا در

 و شود انجام چگونه فعالیت یک و آید می دست به طریق چه از اطالعات اینکه: ها فعالیت بررسی 1-

  . کند مشخص را آن مستعد یا کنترل قابل غیر موارد تواند می است چگونه آن کنترل نحوه

  : باشد کلیدی نقاط تواند می زیر مرحله سه خرید، عملیات یک در

 شده؛ خریداری مواد کیفیت و میزان تعیین( الف

 قیمت؛ بهترین به دستیابی روشهای( ب

 .کیفیت و کمیت درست تعیین روشهای( ج

 او دارد بازنگری به نیاز مراحل این که برسد نتیجه این به حسابرس ، عمده خریدهای با ارتباط در اگر

  . کند متمرکز عملیات آن روی بر را خود قضاوت باید



 آوردن دست به برای منظم طور به مدیریت خود که داخلی گزارشهای مرور: مدیریتی گزارشهای مرور 2-

 فضعی و آفرین مشکل نواحی درباره ارزشی با اطالعات تواند می نیز کند، می استفاده آنها از اطالعات

 .دهد قرار حسابرسان اختیار در کارها انجام و وشرایط

 کاتن که وقایعی دلیل به باید موارد اینگونه در حسابرس: داخلی حسابرسان و بازرسان گزارش مرور 3- 

 ست،ا نشده ارجاع آن رفع جهت عالی مدیریت به و کند می آشکار برایش را مدیریتی سیستم در ضعیف

 .کند توجه

 کردن خصمش برای مفید روش یک تواند می سازمانی فعالیتهای فیزیکی بازرسیهای: فیزیکی بازرسی-4

 مواد و تجهیزات مازاد انباشت به توان می که است، حسابرس توجه مورد که باشد مشکالتی یا کارایی عدم

 ورد ، مشتریان یا کنندگان مصرف سوی از محصولت عودت ، انگیزه بی کارمندان ، مصرف کم ابزار ،

  . کرد اشاره موارد این شبیه و مفید مواد ریختن

 می روشها درباره عملی بینش آمدن دست به جهت مفید راههای از یکی: رویدادها پیگیری و بررسی- 5

  . باشد انتها تا ابتدا از و کامل طور به سازمان رویدادهای از تعدادی تعقیب تواند

 دست به کارکنان با مصاحبه طریق از ارزشی با اطالعات تواند می حسابرس: کارکنان با مصاحبه- 6

 مطرح سؤالت و حسابرس شهرت به زمینه این در مفید اطالعات به دستیابی در مؤفقیت میزان و آورد

  . دارد بستگی او توسط شده

 

  مالی صورتهای حسابرسی با مقایسه

 الیم های صورت حسابرسی برخالف عملکرد حسابرسی قبلی، بخشهای در شده اشاره اختالفات بر عالوه

 و مهارتهاست انواع مستلزم ای حرفه عملکرد حسابرسی. است تری کلی رویکردهای و اهداف دارای

 بخشهای. است سازمان یک جوانب تمام ارزیابی و سازمانی سطوح تمام با اثربخش ارتباط یک دارای

 داری،ا و پرسنلی خرید، اعتبارات، مشتریان، خدمات موجودی، کنترل و مهندسی تولید، حسابداری، و مالی

 عملکرد حسابرسی مشمول توانند می که هستند قسـمتهایی از فروش و بازاریـابی و اطالعـات پردازش

 .گیرند قرار

 اییفرصته تعیین آن هدف و شود می شامل را مدیریت مسئولیتهای از بیشتری حدود عملکرد حسابرسی

  .است عملیات و روشها اجرای در اثربخشی بهبود و بیشتر اقتصادی صرفه و کارایی برای

 و مالی صورتهای حسابرسی با مقایسه در حسابرسی مدرن شکل یک عنوان به عملکرد حسابرسی

 .است رعایت، حسابرسی

 ملکردع حسابرسی در که است حسابرس نقش در سنتی حسابرسی و عملکرد حسابرسی بین اصلی تفاوت

 .است فعالیتها ارزیابی بیشتر حسابرس نقش



 سابرسیح که کرد اشاره نیز آن مدیریت نحوه به توان می عملکرد حسابرسی و مالی حسابرسی تفاوتهای از

 پروژه صورت به عملکرد حسابرسی که صورتی در شود می انجام تکراری سالنه چرخه یک طی مالی

 .شودمی انجام مجزا

 طرح آن در که آنهاست بودن استاندارد سطح در حسابرسی نوع دو این بین موجود تفاوتهای از دیگر یکی

 .است مشکل بسیار ثابت استاندارد شکل یک قالب در عملکرد حسابرسی ریزی

 و است مدیران عملکرد به مربوط ضعف نقاط برای لزم رهنمودهای دارای همواره عملکرد حسابرسی

 هب را لزم های توصیه خود مسائل و مشکالت بر غلبه برای تا کند می کمک اقتصادی واحد مدیران به

 و سازمان عملکرد یا برنامه طرح، یک اجرای بهسازی و بهبود برای زمینه ترتیب این به و آورند دست

 .شود فراهم بهتر و بیشتر هرچه کارها اجرای کیفیت ارتقای

 اهجایگ آن در تحلیل و تجزیه عامل و بوده کمی مالی، صورتهای حسابرسی خالف بر عملکرد حسابرسی

 خارجم بر منافع فزونی محدودیت اقتصادی، واحد منابع بهینه تخصیص به کمک ضمن نیز و دارد خاصی

 . دهد می قرار مدنظر بیشتر را

 گیری نتیجه

 سازمان، یتمدیر سیستم ساختار کلیه در و است مدیریت اصلی مسئولیت اثربخش، و کارا عملیات به رسیدن

 .گردد طراحی هدف این به رسیدن راستای در باید مدیریت کنترل و عملیات

 از برخی است ممکن که است مدیریت مشاوره خدمات از بارزی مصداق مدیریت، عملکرد حسابرسی

 مندروش بررسی گیرنده دربر حسابرسی نوع این. باشد داشته را مالی صورتهای حسابرسی ویژگیهای

 .است مشخص اهداف به دستیابی در آن از مشخص بخش یا سازمان یک فعالیتهای

 یا یتمدیر وسیله به شده تعیین اهداف با مقایسه در عملکرد ارزیابی(  الف عملکرد حسابرسی کلی اهداف

 اراییک و اقتصادی صرفه نظر از عملیات بهبود فرصتهای شناسایی(  ب. مناسب سنجش معیارهای سایر

 .است بیشتر، های رسیدگـی و اقدامات انجام یا عملیات بهبود برای پیشنهاد ارائه( ج و اثربخشی و

 که است عملکرد حسابرسی اجرای مراحل از یکی عنوان به نیز مدیریت های کنترل آزمون و بررسی

  .است واحد داخلی شواهد و مدارک اتکاء قابلیت نیز و حسابرسی قطعی هدف تعیین آن اصلی هدف
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